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Wij hebben via twee wegen de opdrachtomschrijving gekregen: van zowel de
docent als de opdrachtgever. De omschrijvingen worden later geconcludeerd in een
probleemstelling en design challenge.

Vanuit de opdracht (docent)

“De bibliotheek is in belangrijke mate een hub voor verschillende databanken waarvoor ze een licentie
heeft. Gebruikers met een HvA account kunnen over de bronnen van deze databanken beschikken en
ze zullen dan deze site gebruiken (die centraal beheerd wordt door de HvA):
https://databanken.bibliotheek.hva.nl/
De opdracht is om vooral deze site te herontwerpen. (is deze site eigenlijk wel te vinden?)
Zijn gebruiker zich bewust van de diversiteit aan bronnen die er schuilgaat achter deze databanken.
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Stel de doelgroep bestaat uit CMD-ers. Gezien de coronasituatie is het handig om bijvoorbeeld te
leren op afstand. Zo staat er voor veel educatief materiaal online op de O’Reilly databank. Hoe kan
zoiets goed ontsloten worden? Dat mag ook buiten de site van de bibliotheek geregeld worden. Zo is
het op DLO mogelijk om bronnen te embedden, een oplossing die op de EBD site gebruikt is bij (zie
Materialen).
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Kortom: hoe kunnen relevante bronnen onder de aandacht gebracht worden bij potentiële
gebruikers.” - briefing opdracht.

7. Keuzes in eindproduct

18

Vanuit de opdrachtgever (Briefing van Chris A.)
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• Ontwerp toevoegingen
• Technische uitwerking

Product Biografie

Het uitgebreide proces van briefing tot eindresultaat is in te zien binnen de Product Biografie.
De Product Biografie ondersteunt onderdelen uit deze Design Rationale. Er is een aantal
onderdelen in deze Design Rationale dat verwijst naar de betreffende onderzoeken/inzichten/
resultaten in de Product Biografie.

De HvA databanken zijn onoverzichtelijk. De databanken worden relevant als je aan het afstuderen
bent. Je kunt in de databank artikelen vinden die je helpen om je stellingen en onderzoeksvragen te
onderbouwen.
Het probleem: de artikelen zijn onderverdeeld in vakspecifieke bronnen en je moet erg vaardig
zijn om de juiste bronnen te kunnen vinden. Het is lastig om te vinden welke bronnen er voor jouw
afstudeeronderzoek relevant en nuttig zijn. Hoe kun je er voor zorgen dat de juiste informatie naar
boven komt, passend bij jouw onderwerp. Er is een algemene zoekfunctie, maar deze is te algemeen
om het juiste te vinden voor jouw onderwerp. Het is van belang dat de gebruiker beter kan begrijpen
hoe je kan zoeken binnen de databank.

Bekijk de productbiografie

Prototype

Het eindproduct is verwerkt in een prototype. Het prototype is gebaseerd op een echte
uitwerking van het herontwerp. Het prototype is ontwikkeld zodat de werking van het
eindproduct ingezien kan worden; de onderdelen zijn hierin ook echt te gebruiken.
Bekijk het prototype
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2. PROBLEEMSTELLING &
DESIGN CHALLENGE
Probleemstelling

De HvA bibliotheek van de faculteit FMDCI, tevens onze opdrachtgever, is in belangrijke mate een
hub voor verschillende databanken waarvoor ze een licentie heeft. Gebruikers met een HvA account
kunnen over de bronnen van deze databanken beschikken en ze zullen dan deze site gebruiken (die
centraal beheerd wordt door de HvA): https://databanken.bibliotheek.hva.nl/
De opdracht is om vooral deze site te herontwerpen. Zijn gebruikers zich bewust van de diversiteit
aan bronnen die er schuilgaan achter deze databanken?

Design challenge

Hoe kunnen wij de webpagina van de digitale databanken van de HvA zodanig herontwerpen dat
afstudeerders binnen een tijdsbestek van 3 minuten informatiebronnen vinden die passend zijn
binnen de afbakening van hun afstudeeronderzoek?
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3. HERONTWERP IN HET KORT
Binnen dit project is er door middel van verschillende fases een herontwerp
ontwikkeld voor de webpagina met de HvA databanken. Binnen dit hoofdstuk is de
eerste preview van het herontwerp te zien.
Binnen het nieuwe ontwerp van de HvA databanken webpagina kan de afstudeerder passende/
relevante databanken vinden. De gebruiker komt op een homepagina (zie figuur 1) met korte uitleg en
de USP’s van de databank die doorverwijzen naar een pagina waar de filters vooraf ingesteld worden.
Vervolgens komt de gebruiker op de webpagina zelf (zie figuur 2). De vooraf ingestelde filters hebben
effect op de getoonde resultaten en deze filters kunnen nog aangepast worden binnen de webpagina
zelf. De webpagina geeft twee suggesties van de meest relevante bronnen en biedt een duidelijke
button om het doel van de gebruiker te behalen, namelijk het bezoeken van de databank.
De gebruiker heeft de mogelijkheid om meer informatie in te zien over de databank en als de status
van de databank niet optimaal is, heeft de gebruiker hier ook zicht op.
Wil de gebruiker een databank opslaan om later te gebruiken, dan kan de gebruiker de databank
toevoegen aan favorieten.

Figuur 1: homepagina databanken

Figuur 2: herontwerp webpagina

6

7

4. INZICHTEN VANUIT ONDERZOEK
Er is gestart met het uitvoeren van vooronderzoek (product biografie p.6) waaronder
Desk Research en een User trip. Vanuit dit vooronderzoek zijn onderzoeksvragen
(product biografie p.17) opgesteld binnen de categorieën: doelgroep, context, taak/
product. De onderzoeksvragen zijn beantwoord door het uitvoeren van verschillende
onderzoeksmethodes.

Onderzoeksmethodes

Om een valide onderzoek te doen zijn er onderzoeksmethodes gekozen op basis van triangulatie.
Doordat bepaalde inzichten uit de onderzoeken uit meerdere categorieën binnen de triangulatie valt,
kan er geconcludeerd worden dat het onderzoek valide is. De volgende onderzoeksmethodes zijn
uitgevoerd:

hardop denken te zeggen dat hij niet snapte waar de databank voor was en wat hij er uit zou kunnen
halen. Uit de interviews kwam naar voren dat de gebruikers eerder informatie zoeken op Google,
omdat het doel en de toegevoegde waarde van een databank niet duidelijk is. Tijdens Thinking Aloud
kwam de eis dat er meer bewustwording gecreëerd moet worden over het nut van de webpagina met
de databanken.

3. Gebruikers haken af voordat het doel bereikt is

Vanuit Desk Research hebben wij ondervonden dat de webpagina bedoeld is om een juiste databank
te vinden voor de gebruiker. Echter hebben wij uit Thinking Aloud en Fly On The Wall gehaald dat de
gebruiker de webpagina verlaat zonder een passende databank gevonden te hebben.

4. Er is geen duidelijk startpunt

Door binnen Benchmark Creation Google te vergelijken met de webpagina van de HvA databanken
zijn wij tot de conclusie gekomen dat Google een duidelijk startpunt heeft namelijk de landingspagina
met de zoekbalk. Binnen de webpagina van de databanken belandt de gebruiker direct op de lijst met
databanken en zoals te zien is tijdens Fly On The Wall en Thinking Aloud weet de gebruiker niet wat hij/
zij moet gaan doen.

5. Filters zijn niet effectief

Uit het Expert Interview kwam dat de filters niet doordacht zijn op de manier zoals ze nu zijn
weergegeven. Vanuit Desk Research waaronder de User Trip hebben we geprobeerd een antwoord te
vinden op een onderzoeksvraag binnen de webpagina van de databanken; er blijven nog altijd veel
resultaten over met het gebruik van de filters. Vanuit Fly On The Wall kwam ook naar voren dat de
gebruiker niet wist tot welk vakgebied de onderzoeksvraag behoorde en liep deze gebruiker ook vast
op de lange lijst met keuzes doordat de filters niet effectief werken.
Naar aanleiding van de inzichten is er een Programma van Eisen opgesteld waarin alle eisen
geformuleerd zijn voor het herontwerp (zie product biografie p.52).

Uitgangspunten
Figuur 3: toegepaste onderzoeksmethodes

Figuur 4: toegepaste onderzoeksmethodes binnen triangulatie

De opzet, uitvoering en uitgebreide resultaten per onderzoeksmethode zijn te vinden in de Product
Biografie (product biografie p.19).

Inzichten

De volgende uitgangspunten vanuit de inzichten zijn meegenomen in het herontwerp van de
webpagina:
• Doel van de webpagina naar voren brengen
• Werking verduidelijken
• De gebruiker helpen met het vinden en terugvinden van een juiste databank

Met de uitvoering van de onderzoeksmethodes is er een apparent truth ontstaan van inzichten die uit
de verschillende methodes kwamen.

1. De webpagina nodigt niet uit

In het Expert Interview hebben wij gevraagd waarom deze opdracht is opgesteld en hier kwam uit
dat de webpagina op dit moment niet uitnodigt om deze te gebruiken. De webpagina verleidt de
gebruiker niet om het product te gebruiken. Zowel in de User Trip en Fly On The Wall kwam hetzelfde
naar voren omdat de gebruikers erg snel afhaakten door het zien van de lange lijsten zonder oog te
hebben voor wat ze met de pagina kunnen bereiken. Binnen Desk Research hebben wij ook gezien
dat de gebruiker vanuit de bibliotheek direct terechtkomt in de lijst met databanken en hierdoor
afgeschrikt wordt.

2. Het doel van de webpagina is onduidelijk

Uit het Expert interview kwam dat het voor de afstudeerder niet duidelijk is wat het nut is van een
databank ten opzichte van zoeken op Google. Binnen Benchmark Creation zijn wij tot de conclusie
gekomen dat de webpagina van de databanken wat betreft betrouwbaarheid hoger scoort dan
Google, dit komt echter nog niet over op de gebruikers zoals wij dit gezien hebben met de Fly On The
Wall methode. Tijdens de Fly On The Wall methode gaf de gebruiker hetzelfde aan door tijdens het
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5. KEUZES ONTWERPFASE
Binnen het ontwerpproces zijn er ontwerpen gemaakt die steeds zijn verbeterd naar
aanleiding van feedback van experts en het testen binnen de doelgroep. Binnen dit
hoofdstuk worden de eerste fases uitgelicht.

Analyse van de huidige taken

De kernpunten voor dit concept

• Filters aanpasbaar en zichtbaar
• Populaire databanken uitlichten > meest gebruikt
• Informatie inzien door op de databank te klikken, informatie rolt uit
• Sorteer opties > relevantie, populair, recensies
• Databank toevoegen aan favorieten
• Bezochte databanken terugvinden

Het eerste onderdeel is het analyseren van de huidige taken van de gebruiker. De gebruiker van
de webpagina van de databanken doorloopt verschillende stappen om een doel te bereiken. Deze
stappen hebben wij ondervonden door het opstellen van Customer Journey (product biografie,
p.65) met daarna een hierachische taakanalyse (product biografie, p.59) en vervolgens zijn de taken
verdeeld in 4 hoofdtaken in de verschillende User Task flows (product biografie, p.60).

Hoofdtaken

• Zoeken naar een databank als informatiebron
• De resultaten verfijnen
• De juiste databank vinden
• De juiste databank gebruiken

Het herontwerp in deze Design Rationale is gericht
op: het vinden van de juiste databank.

Dit onderdeel is in het huidige ontwerp
onderverdeeld in deze taken
• Over de titel van de databank hoveren
• De pop-up met informatie lezen
• Het type databank lezen
• Over het i-icoon hoveren
• De opmerkingen lezen

Binnen dit project worden de pijnpunten binnen
deze taken opgelost, deze zijn te vinden in de
Customer Journey (zie figuur 5).

Figuur 5: onderdeel Customer Journey

Concept ontwikkeling

Na het afronden van de onderzoeksfase en het verdelen van de onderdelen is er een concept
ontwikkeld met de eerste schetsen voor het herontwerp (zie figuur 6).

Figuur 6: concept ontwikkeling

De volgende onderdelen komen voor in het concept:

• De opmerkingen lezen
• De afstudeerder gaat op zoek naar antwoorden op de onderzoeksvraag
• De afstudeerder doorloopt het vooraf proces > filteren
• De afstudeerder ziet de databanken die passend zijn bij de filters
• Meest relevante databanken worden uitgelicht
• De afstudeerder ziet de laatst bezochte databanken
• De afstudeerder kan een databank favorieten
• De afstudeerder kan informatie inzien over de databank en ziet daarbij relevante andere
databanken
• De afstudeerder kan de databank bezoeken en krijgt een suggestie om de handleiding te lezen.
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Scherm ontwerpen

Naar aanleiding van de eerste opzet
van het concept is er een Morfologisch
Overzicht (product biografie p.67)
opgesteld met deeloplossingen voor het
herontwerp. Naar aanleiding van dat
Morfologisch Overzicht zijn de eerste
schetsen gemaakt voor het herontwerp
(zie figuur 7).

Eerste versie herontwerp

Naar aanleiding van de huisstijlanalyse zijn de schetsen omgezet naar een eerste herontwerp. Het
doel van deze versie was dat alle kernpunten (pagina 11 - kernpunten voor dit concept) van het
concept doorgevoerd werden en dat binnen de huisstijl van de HvA. Er een nieuwe homepagina
vormgegeven (zie figuur 8) als eerste stap bij het bezoek van de databanken. Voor de gebruikers was
het niet duidelijk waar een databank voor dient en daarom zijn in de blauwe Call to Actions de USP’s
van de databanken weergegeven, deze verwijzen door naar de overzichtspagina (zie figuur 9).

Figuur 7: scherm schetsen

Huisstijl analyse

Om van de schetsen naar de eerste versie van het herontwerp gegaan, is er een huisstijl analyse
uitgevoerd van de HvA website in combinatie met de huisstijlgids (aangeleverd door Chris, A.). De
volgende elementen komen terug in het herontwerp:

Kleurgebruik
#25167a

#007d68

#FFFFFF

#666666

#F2F2F2
Figuur 8: versie 1 hoofdscherm

Typografie
Koppen
Open Sans SemiBold

Tekst
Open Sans Regular

Vormgevingselementen

Figuur 9: versie 1 webpagina
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Tweede versie herontwerp

Vanuit de opdrachtgever kwam de extra uitdaging om de status van de databank weer te geven op
de webpagina, binnen deze versie is dat doorgevoerd. Ook is het eerste ontwerp door een expert
(product biografie p.86) bekeken en aan de hand van deze feedback en uitdaging is er een aanpassing
op het ontwerp in deze tweede versie (zie figuur 10) gedaan voor de uitvoering van de gebruikerstest.

Figuur 10: versie 2 webpagina
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6. INZICHTEN UIT TESTEN
Om te valideren dat het herontwerp duidelijk en gebruiksvriendelijk is voor de
doelgroep is er een gebruikerstest uitgevoerd. Met de uitslag uit deze testen is er een
aanpassing gedaan voor het eind ontwerp.

Opzet gebruikerstest

Vooraf aan de testen is er een testplan (productbiografie p.100) ontwikkeld en aan de hand daarvan
zijn de gebruikerstesten uitgevoerd. De participanten (afstudeerders) hadden een breed scala aan
verschillende vakgebieden, van Finance en Control tot Kunst en Economie, hierdoor waren de testen
erg verschillend en interessant. Met het uitvoeren van zowel een Usability test als A/B test zijn er per
participant belangrijke inzichten gekomen (productbiografie p.104). In figuur 11 wordt er weergeven
welke elementen binnen het herontwerp aandacht nodig hadden en deze punten zijn omschreven in
figuur 12.

Testresultaten
“Veel overzichtelijker dan
bestaande databank, daar
was ik al lang verdwaald,
het is gewoon chill
voornamelijk de eerste
pagina.”
- Afstudeerder CMD

“ Hij is beter dan een
andere, die is echt een
chaos en heel overzichtelijk,
deze is veel mooier.”

“Het is heel uitnodigend,
strak, simpel in 1
oogopslag weet je waar
naar toe moet en wat je
aan moet klikken.”

- Afstudeerder Facility Management

- - Afstudeerder Kunst en Economie

“Oogt een stuk mooier
een gebruiksvriendelijk
in plaats van die lange
ellendige lijst. Die ander
de-motiveerd echt”
- Afstudeerder Finance en Control

“De huidige versie is echt
een “bieb” ofzo, deze ziet
er gezelliger en kleurrijker
uit, het is uitnodigender. ”

- Afstudeerder Pedagogiek

Figuur 12: testresultaten

Figuur 11: aandachtspunten
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7. KEUZES IN EINDPRODUCT
Vanuit de uitkomsten uit de testen is er een aanpassing gemaakt op het ontwerp. In dit
hoofdstuk worden alle functionaliteiten van het herontwerp uitgelegd.

Functionaliteiten

Het herontwerp van de databank bevat verschillende functionaliteiten die de gebruiker helpen met
het vinden van een juiste databank voor een onderzoek.

Filter sectie

De gebruiker doorloopt stappen in het voorstadium van dit
ontwerp waar de filters geselecteerd worden. Binnen de
webpagina zelf heeft de gebruiker de mogelijkheid om vooraf
ingestelde filters aan te passen (zie figuur 13).
Filters in en uitschakelen
De gebruiker kan eenvoudig de filters in- en uitschakelen om de
resultaten te verfijnen en verbeteren (zie figuur 14).
Filters in en uit klappen
Om de webpagina overzichtelijk te maken kan de gebruiker de
filter categorieën in- en uitklappen (zie figuur 15).
Favorieten inzien
De gebruiker heeft een mogelijkheid om de databank in een
favorietenlijst te zetten om deze later terug te vinden. Binnen
de filter sectie zijn de favorieten terug te vinden. Met het
nummer achter favorieten wordt aangeven hoeveel favorieten
er in de lijst staan.
De gebruiker heeft de mogelijkheid om naar de databank
te navigeren, een notitie toe te voegen of de databank te
verwijderen uit de favorietenlijst (zie figuur 16).

Figuur 16: favorieten opties

Geselecteerde filters

De geselecteerde filters worden boven de resultaten nogmaals weergegeven, hier heeft de gebruiker
ook nog de mogelijkheid om een filter eenvoudig te verwijderen (zie figuur 17).

Figuur 17: geselecteerde filters

Sorteren

De gebruiker kan de resultaten
sorteren op relevantie, reviews
en meest bezocht. De resultaten
worden direct gesorteerd op
de manier waarop dat voor de
gebruiker gewenst is (zie figuur 18).

Informatie databank

Figuur 18: sorteeropties

Binnen deze sectie (zie figuur 19) kan de gebruiker alles te weten komen over een bepaalde
databank. De gebruiker kan de status en het type bronnen inzien (de geselecteerde bron bij de filters
is uitgelicht), meer informatie verkrijgen, de databank bezoeken of de databank toevoegen aan
favorieten.

Figuur 14: filter inschakelen
Figuur x: databank sectie

Figuur 13: filter sectie

Figuur 15: filter categorie inklappen
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Status databank
Een loop controleert de status
van de databank, is deze
beschikbaar dan is het pijltje
groen, is er iets mee aan de
Figuur 19: databank status inzien
hand (denk aan: andere
manier van inloggen, kleine storing) dan is het pijltje oranje en als de databank helemaal niet te
bereiken is dan is het pijltje rood. De gebruiker kan inzien wat er met de databank aan de hand is
door over het element te hoveren of er op te klikken (figuur 19).
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Meer informatie inzien
De gebruiker kan meer informatie over de databank inzien door op de titel of “meer informatie”
te klikken. Hierdoor schuift meer informatie uit en krijgt de gebruiker ook zicht op de eventuele
handleiding. Vanuit het expertinterview is gebleken dat een select aantal databanken goed zijn, maar
erg ongebruiksvriendelijk en daarom is er gekozen om de handleiding niet volledig weg te laten en
is deze juist niet prominent in beeld gebracht. Het woord “handleiding” is aangepast naar “werking
databank”. Door het logo van een databank toe te voegen kan de gebruiker een databank sneller
herkennen en onthouden (zie figuur 20).

Vervolgpagina’s

Om ervoor te zorgen dat de gebruiker niet direct een hele lange lijst ziet met allerlei verschillende
databanken, zijn de databanken verdeeld over meerdere pagina’s. Via de buttons onderaan kan de
gebruiker navigeren tussen de pagina’s (zie figuur 22).

Figuur 22: vervolgpagina’s

Conclusie herontwerp

Vanuit de opdrachtomschrijving, het onderzoek en concept waren uitgangspunten gekomen voor dit
ontwerp. Het herontwerp voldoet aan het concept, eisen en uitgangspunten:

De webpagina nodigt niet uit

Uit de gebruikerstest is gebleken dat de participanten de webpagina uitnodigend vonden.

Het doel van de webpagina is onduidelijk

Het doel van de webpagina is verduidelijkt door informatie aan te bieden op een homepage.

Gebruikers haken af voordat het doel bereikt is

Door de duidelijke triggers navigeren de gebruikers daadwerkelijk naar een databank die passend
is bij de keuzes.
Figuur 20: meer informatie inzien

Favoriet maken
De gebruiker kan een databank toevoegen aan favorieten door op de ster te klikken. Via deze plek kan
de favoriet ook verwijderd worden uit de favorietenlijst (zie figuur 21).

Er is geen duidelijk startpunt

Door de homepage toe te voegen met informatie en kernpunten over de databank heeft de
gebruiker een duidelijk startpunt.

De gebruiker moet geholpen worden met het vinden en terugvinden van een
juiste databank

Door meer informatie over de databank duidelijker weer te geven en passende filters toe te voegen
wordt de gebruiker geholpen met het vinden van de juiste databank. Door de mogelijkheid tot
favorieten kan de gebruiker de databank eenvoudig terugvinden.
Hoe kunnen wij de webpagina van de digitale databanken van de HvA zodanig herontwerpen dat afstudeerders binnen een
tijdsbestek van 3 minuten informatiebronnen vinden die passend zijn binnen de afbakening van hun afstudeeronderzoek?
Door de effectieve filters, de uitleg vooraf en de verduidelijking van de databank is de Design Challenge behaald.
Figuur 21: favoriet toevoegen/verwijderen
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8. AANBEVELINGEN
Om met dit herontwerp tot uitwerking te komen is er een aantal stappen die ik
aanbeveel om uit te voeren door de Hogeschool van Amsterdam.

Ontwerp toevoeging
Reviews van studenten

Binnen het herontwerp in deze Design Rationale is te zien dat er boven de titel van de databank
een aantal sterren staat weergegeven. Deze sterren laten zien hoe de databank is beoordeeld door
medestudenten. De uitdaging in de toekomst van dit project is dat er een ontwerp gemaakt wordt
voor het onderdeel: reviews achterlaten. Het is de bedoeling dat een student een aantal sterren kan
geven aan de databank met wellicht een korte toelichting.

Technische uitwerking

Met de uitdaging voor dit project is er door de opdrachtgever gevraagd om niet teveel te denken om
de technische eisen van de HvA website. De opdracht was om te ontwerpen los van de kaders van
Hippo. Hierdoor is het wellicht mogelijk dat niet het volledige ontwerp uitgevoerd kan worden. Het is
wel belangrijk dat de hoofdelementen uit het ontwerp intact blijven doordat ze echt nodig zijn voor de
gebruikers.
Het advies aan de developers van de HvA website is om de onderdelen stap voor stap door te voeren
in de huidige webpagina van de databanken. Hierin is het belangrijk om het herontwerp op te delen in
verschillende modules die stap voor stap worden uitgevoerd.

Figuur 23: herontwerp webpagina
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